Prijzen in 2022
Verhuur alleen per week
02-04 TOT 09-04-22 week €390,09-04 TOT 16-04-22 week €390,16-04 TOT 23-04-22 week €390,23-04 TOT 30-04-22 week €410,30-04 TOT 07-05-22 week €450,07-05 TOT 14-05-22 week €410,14-05 TOT 21-05-22 week €410 21-05 TOT 28-05-22 week €460,28-05 TOT 04-06-22 week €460,04-06 TOT 11-06-22 week €460,11-06 TOT 18-06-22 week €460,18-06 TOT 25-06-22 week €460,25-06 TOT 02-07-22 week €500,02-07 TOT 09-07-22 week €560,09-07 TOT 16-07-22 week €750,16-07 TOT 23-07-22 week €850,23-07 TOT 30-07-22 week €850,30-07 TOT 06-08-22 week €850,06-08 TOT 13-08-22 week €850,13-08 TOT 20-08-22 week €850,20-08 TOT 27-08-22 week €850,27-08 TOT 03-09-22 week €700,03-09 TOT 10-09-22 week €390,10-09 TOT 17-09-22 week €390,17-09 TOT 24-09-22 week €390,24-09 TOT 01-10-22 week €390,01-10 TOT 07-10-22 week €390,07-10 TOT 14-10-22 week €390,14-10 TOT 21-10-22 week €390,21-10 TOT 28-10-22 week €390,-

6-persoons luxe chalet OASE, huisdieren met mand toegestaan. Het chalet is van hout en ligt op een rustige,
schaduwrijke plek. Het terrein is geheel omheind zodat kinderen en dieren vrij rond kunnen lopen. Ook is
het terras af te sluiten zodat kleine kinderen of dieren niet van het trapje kunnen vallen. Heeft eigen
sanitaire voorzieningen. Is alleen er week te boeken.
Beschikt over een grote tweepersoons slaapkamer (bed 160 x 200) en een slaapkamer met twee
eenpersoonsbedden (1 bed 90 x 200 en 1 bed 90 x 190) Daarnaast is er nog een bank, waarvan een ruim 2persoonsbed kan worden gemaakt. Binnen en buiten eettafel met stoelen.
Als u speciale wensen hebt kunt u dat met de eigenaar overleggen.
Verder aanwezig:
•

Wifi voor 6 apparaten

•

CO2 melder en rookmelders

•

TV

•

Audio met cd-speler

•

Koelkast met vriesvak

•

Combimagnetron

•

Veldbed

•

Campingbedje

•

Kinderstoeltje

•

Skottelbraai

•

1 boodschappenfiets met tassen.

•

Verlichting op het terras.

•

Grote gaskachel met openhaard effect voor koele avonden.

Extra te huur:
•
Beddengoed (dekbedovertrekken en slopen) à € 7,50 p,p.
Extra fiets € 20 euro per week
Let op het chalet is alleen te huur via de eigenaar.
hekkel57@gmail.com of 0523231533 mob 0638241941
De prijzen zijn exclusief overnachtingstarief, toeristenbelasting en 50 euro schoonmaakkosten.

